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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av externhandel i anslutning till befintligt
handelsområde inom området Bergvik i Karlstad. Planen syftar även till att bevara natur
med höga värden. Detaljplanen ligger inom ett område som i Karlstad kommuns
Översiktsplan från 2012 pekas ut som lämpligt för störande verksamheter och
stadsutveckling.

Tre alternativ för utformning av handelsområdet har studerats i denna MKB. Utöver dessa
alternativ innehåller MKB:n även ett nollalternativ, som innebär att ingen exploatering av
området sker.

MKB:n behandlar främst de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet. I
MKB:n behandlas också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på
kringliggande områden samt de konsekvenser som kan uppstå i kombination med
genomförandet av andra intilliggande planerade detaljplaner. MKB:n har avgränsats till
att främst hantera påverkan på naturvärden, vatten och trafik.

Konsekvenser för naturvärden

Planområdet består främst av skogsmark som till stor del domineras av tall men som
även har inslag av lövskog. Vid de naturvärdesinventeringar som gjorts i området har
flera arter som gynnas av den rika tillgången på gamla, naturskogsartade tallbestånd
påträffats. Inom planområdet finns tre områden som enligt Skogsstyrelsens bedömning
utgör nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna inom planområdet kännetecknas bland annat av
ett stort antal mycket gamla träd, naturlig skiktning och förekomst av död ved. Ett antal
rödlistade och fridlysta arter har påträffats inom planområdet. Planområdet ligger på en
av de platser i och kring Karlstads tätort där nätverk av viktiga livsmiljöer för
barrskogsmesar, groddjur och vildbin sammanfaller.

Genomförandet av detaljplanen innebär en negativ påverkan på naturmiljön i form av
förlust av områden med höga naturvärden. Exploatering av planområdet innebär en
fragmentering av skog samt att spridningskorridorer för olika arter minskas i storlek.
Försiktighets- och kompensationsåtgärder planeras för att begränsa påverkan på
områdets naturvärden. En del av planområdet som klassats som nyckelbiotop har
planlagts som natur för att möjliggöra ett sammanhängande grönstråk. Begränsningar i
belysningen är inarbetade i planbestämmelserna för den del av kvartersmarken som
gränsar till den planlagda naturmarken för att minska störningen för fladdermöss.

Konsekvenser för vatten

I nuläget består planområdet främst av kuperad skogsmark med mark nära till berg och
en del berg i dagen. Området ligger på en höjdplatå. Enligt den dagvattenutredning som
gjorts finns i nuläget en vattendelare diagonalt genom planområdet där västra delen av
planområdet avrinner mot sumpskogen i sydväst. Från sumpskogen leds dagvattnet
vidare ut till Hallviken och mot befintligt köpcentrum vid Bergvik. Östra delen av
planområdet avrinner mot Grundviksbäcken sydöst planområdet och via
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Grundviksbäcken mot Grundviken. Hallviken och Grundviken ligger i Kattfjorden som är
en del av Vänern. Kattfjorden är en egen vattenförekomst i vilken miljökvalitetsnormer
gäller. Kattfjorden är även dricksvattentäkt för Karlstad och Hammarö. Hela planområdet
ligger inom den sekundära skyddszonen för Kattfjordens Vattenskyddsområde. Detta
innebär att skyddsföreskrifter gäller för området.

Exploatering av området kommer att öka andelen hårdgjorda ytor och därmed också
mängden dagvatten och även dess föroreningshalt. För att minska påverkan i nedströms
områden krävs fördröjning samt rening av dagvattnet.

Enligt dagvattenutredningen kommer större delen av dagvattnet från området slutligen att
ledas till ytvattenförekomsten Vänern-Kattfjorden. Genom planerade fördröjningsåtgärder
ska flödet av dagvatten till Vänern vara i det närmaste oförändrat jämfört med nuvarande
avrinning från området.

Med de åtgärder som föreslås bedöms varken ytvattenförekomsten Vänern-Kattfjorden
eller vattenkvaliteten i Kattfjorden, kommunens råvattentäkt, påverkas negativt av
planförslaget.

Konsekvenser för trafiken

På grund av att E18 är utpekad som riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 §
miljöbalken) får inte genomförandet av detaljplanen innebära att vägens funktion
försämras. I nuläget uppstår vissa kortare köer belastade dagar men generellt flyter
trafiken på bra. Huvudalternativet innebär ökad handel vilket leder till att trafiken till och
från Bergvik kommer att öka. Med dagens vägutformning kommer det innebära långa
köer, som främst beror på flaskhalsar i den södra cirkulationsplatsen i Hultsbergmotet.
Trafikåtgärder behöver vidtas för att åtgärda detta.

De trafikåtgärder som föreslås innebär bland annat en ny cirkulationsplats på
Bergviksvägen för anslutning till den nya handelsplatsen samt åtgärder i
Bergviksrondellen.

Med föreslagna trafikåtgärder bedöms inte genomförandet av detaljplanen innebära att
E18:s funktion försämras.
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1 Inledning

1.1 Detaljplanens syfte och innehåll
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av 27 000 m2 handel i anslutning till
befintligt handelsområde inom området Bergvik i Karlstad. Den totala ytan som tas i
anspråk är ca 110 000 m2 (11 ha) varav ca 60 0000 m2 (6 ha) planläggs för ny handel.
Det aktuella planområdet saknar idag detaljplan. Intilliggande mark i väster och öster är
planlagd för handel. Väster om planområdet ligger idag Bergviks köpcentrum och öster
om planområdet ligger handelsområdet Riksdalern (där Biltema, Jysk, Team Sportia,
Sängjätten och Arken Zoo ligger idag). Mellan handelsområdet Riksdalern och det
aktuella planområdet finns en yta där framtida utbyggnad kan vara möjlig, ingen
detaljplan är dock på gång i nuläget. Översiktsbild över planområdets placering och
kringliggande områden finns på denna MKBs framsida. Planområdets ungefärliga läge är
markerat med en röd ring.

Detaljplanen ligger inom ett område som i Karlstad kommuns Översiktsplan från 2012
pekas ut som lämpligt för störande verksamheter och stadsutveckling. I den fördjupade
översiktsplanen för Eriksberg från 2012 finns inget preciserat förslag till hur området ska
användas. Området redovisas som ett utredningsområde och beskrivs som lämpligt
område för bostäder och/eller hotellverksamhet. I den fördjupade översiktsplanen för
Västkust pekas området söder om det aktuella planområdet, Grundviken, ut som ett
stadsutvecklingsområde med föreslagen bostadsbebyggelse.

1.2 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen
Planområdet tas i anspråk för ett köpcentrum vilket enligt PBL 4 kap. 34 § alltid innebär
risk för betydande miljöpåverkan. Eftersom genomförandet av detaljplanen innebär risk
för betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Karlstads kommun har i en behovsbedömning (daterad november 2016) gjort en första
bedömning av tänkbara effekter på miljön inom och utanför planområdet om detaljplanen
genomförs.

Syftet med miljöbedömningen som görs i en MKB är att integrera miljöaspekter i
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Processen med att ta fram detaljplanen inleddes före förändringarna rörande strategiska
miljöbedömningar i miljöbalken gjordes den 1 januari 2018. Miljöbedömningen är därför
gjord enligt de tidigare reglerna i miljöbalken.

1.3 Avgränsningar
MKB:n behandlar främst de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet. I
MKB:n behandlas också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på
kringliggande områden samt de konsekvenser som kan uppstå i kombination med två
andra intilliggande planerade detaljplaner.
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Utifrån bland annat behovsbedömningen har MKB:n till detaljplanen avgränsats till att
främst hantera påverkan på:

· Naturvärden - skyddsvärda arter, nyckelbiotoper, sammanhängande opåverkat
område och spridningssamband.

· Trafik – påverkan på E18

· Vatten - Vattenskyddsområde, miljökvalitetsnormer för vatten, dagvatten

Konsekvenser för kulturmiljön och friluftslivet beskrivs i planbeskrivningen och har därför
inte tagits med i denna MKB.

1.4 Angränsande planer
Arbete med planprogram för Katrineberg och detaljplan för Zakrisdal samt detaljplan för
cirkulationsplats vid Gräsdalen pågår, dessa områden är angränsande till det aktuella
planområdet Bergvik 1:37 m.fl.

Programområdet Katrineberg ligger söder om planområdet Bergvik 1:37 m.fl. och tas
fram för att möjliggöra byggandet av bostäder.

En detaljplan för Norra Zakrisdal, sydöst om planområdet Bergvik 1:37 m.fl., har tagits
fram men ännu inte antagits. Detaljplanen ligger inom det planprogram som finns
framtaget för Zakrisdals verksamhetsområde. Planprogrammets syfte är att utreda
möjligheten för tillägg i området i form av bostäder, verksamheter och service.

Detaljplanen för cirkulationsplats vid Gräsdalen tas fram för att förbättra trafiklösningarna
på Ullebergsleden, Bergviksvägen och i Bergviksrondellen.



4(51)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2019-11-29 REVIDERAD 2021-05-24

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR DETALJPLAN FÖR
BERGVIK 1:37 M.FL. I KARLSTADS KOMMUN

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

DÅ p:\21345\13005975\000\19 original\13005975_mkb bergvik 210524.docx

Figur 1. Pågående (gröna fält) och gällande (blå fält) detaljplaner samt planprogram (lila) i anslutning till
planområdet Bergvik 1:37. Karta från Karlstad.se.

2 Alternativ
Tre alternativa utformningar av handelsområdet har studerats i denna MKB. Dessa
beskrivs i avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3. I avsnitt 2.4 beskrivs alternativa lokaliseringar. Utöver
dessa alternativ innehåller MKB:n även ett nollalternativ som beskrivs i avsnitt 2.5.

Alternativ A har valts bort bland annat på grund av många områden med höga
naturvärden påverkas kraftigt av förslaget. Alternativ B har valts bort på grund av den
sämre kopplingen till Bergviks köpcentrum och mindre byggrätt än huvudalternativet.
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2.1 Huvudalternativ
Huvudalternativet omfattar en yta på ca 105 000 m2 (10,5 ha) i anslutning till befintligt
handelsområde inom Bergvik i Karlstad. Av den totala ytan avsätts ca 58 000 m2 (ca 5,8
ha) för handel och ca 47 000 m2 (ca 4,7 ha) för naturmark. Handeln ska främst bestå av
bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt skrymmande karaktär.

Eftersom planområdet idag är kuperat kommer genomförandet av detaljplanen att
innebära väsentliga markarbeten.

Huvudalternativet innebär att dagens handelsutbud i kommunen kompletteras och att
handelsnoden Bergvik stärks.

Figur 2. Huvudalternativets utformning, urklipp ur plankartan för Bergvik 1:37 m.fl.
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2.2 Alternativ A
Ett tidigare utrett alternativ innebär en exploatering av en yta på ca 240 000 m2 (24 ha) i
anslutning till befintligt handelsområde inom Bergvik i Karlstad. I detaljplanen avsätts ytor
för handel och verksamheter. Handeln ska främst bestå av bygghandel, hem- och
fritidshandel av primärt skrymmande karaktär. Mellan ytan som avsätts för verksamheter i
den östra delen av området och ytan som avsätts för handel i den västra delen av
området lämnas ett naturområde med en bredd på ca 50 meter oexploaterat (ca 10 000
m2 (1 ha)).

Eftersom planområdet idag är kuperat kommer genomförandet av detaljplanen att
innebära väsentliga markarbeten.

Förslaget innebär att Bergviks köpcentrum och Riksdalerns handelsområde binds
samman.

Figur 3..  Alternativ A. Tidigare utredd utformning av detaljplanen, urklipp ur plankartan för Bergvik 1:37 m.fl.



7(51)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2019-11-29 REVIDERAD 2021-05-24

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR DETALJPLAN FÖR BERGVIK 1:37 M.FL. I KARLSTADS KOMMUN

DÅ p:\21345\13005975\000\19 original\13005975_mkb bergvik 210524.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

2.3 Alternativ B
Alternativ B innebär att en yta på ca 50 000 m2 (5 ha), exploateras i anslutning till
handelsområdet Riskdalern. I alternativ B avsätts ytor för handel och parkering i
planområdet. Handeln ska främst bestå av bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt
skrymmande karaktär.

Alternativ B innebär en del markarbete, men i mindre utsträckning än alternativ A och
huvudalternativet.

Figur 4. Alternativ B

2.4 Alternativa lokaliseringar
En möjlig alternativ lokalisering för detaljplanen är Eriksberg, området strax norr om
Bergvik. I Karlstad kommuns översiktsplan från 2012 pekas Eriksberg ut som nytt område
för volymhandel och verksamheter. Området rymmer enligt översiktsplanen ytor för
verksamheter och handel. En fördjupning av översiktsplanen (Eriksberg, antagen 2012)
bekräftar och utvecklar de intentioner för Eriksberg som angavs i översiktsplanen från
2012.

Utbyggnad av handel på Eriksberg skulle innebära att omfattande trafikåtgärder skulle
behöva göras på E18, vilket innebär stora kostnader.

I den nu föreslagna lokaliseringen samlas istället handeln på den södra sidan av E18
vilket innebär en starkare handelsnod i Bergvik.
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2.5 Nollalternativ
En MKB ska alltid innehålla en beskrivning av och jämförelse med ett nollalternativ.
Nollalternativet ska spegla den sannolika utvecklingen av området om planförslaget inte
genomförs. I det här fallet innebär nollalternativet att planområdet inte exploateras men
att de angränsande planerna i Katrineberg och Zakrisdal samt åtgärder på E18
genomförs.

3 Naturmiljö

3.1 Nuläge

3.1.1 Utredningar

Bedömningen av detaljplanens påverkan på naturmiljön grundas på
naturvärdesinventeringar och fördjupade artinventeringar som har gjorts inom och kring
planområdet. Inventeringarna har genomförts både inom ramen för det aktuella
planarbetet och i samband med framtagandet av angränsande planer. Inventeringarna
har genomförts av Skogsstyrelsen, Karlstads kommun, Ecocom, Calluna, Naturvisaren
och Sweco.

Genomförda inventeringar och utredningar framgår av punktlistan nedan.

· Skogsstyrelsen 2012. Rapport från inventering av naturområden vid Bergvik och
Grundviken i Karlstads kommun.

· Skogsstyrelsen 2017. Rapport från naturvärdesinventering och artinventering vid
Bergvik i Karlstads kommun.

· Naturvisaren 2017. Fågelinventering av detaljplaneområdet Bergvik.

· Ecocom 2016. Inventering av fladdermöss inför ny detaljplan i Karlstads
kommun, Planområde: Katrineberg.

· Sweco 2016. Groddjursinventering Katrineberg.

· Karlstads kommun 2011. Bedömning av tre småvatten inom området för
planprogrammet Grundviken.

· Ekologigruppen, 2016. Ekologiska samband i Karlstads tätort, Analys av nätverk
av livsmiljöer för fem fokusarter

· Ecocom, 2019. Boplatskontroll och artskyddsutredning av fladdermöss vid
Månsgården, Bergvik, Karlstad kommun 2019.

· Calluna, 2020, Inventering av fladdermusboplatser inför byggnation vid Östra
Bergvik, Karlstads kommun 2020.

· Sweco 2021. Fladdermusutredning gällande påverkan av exploatering utmed
Karlstads Vänerkust. (Utkast daterat 2021-04-01)
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3.1.2 Nyckelbiotoper

Planområdet består idag främst av skogsmark som till stor del domineras av tall men som
även har inslag av lövskog. I Skogsstyrelsens naturvärdesinventeringar har tre områden
inom planområdet identifierats som nyckelbiotoper. Dessa tre områden har en yta på
totalt 84 400 m2 (ca 8 ha) och kännetecknas bland annat av ett stort antal mycket gamla
träd, naturlig skiktning och förekomst av död ved.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för
bevarandet av skogens hotade växter och djur. Nyckelbiotoper som registrerats hos
Skogsstyrelsen har inget juridiskt skydd men genom miljöbalken kan myndigheter så som
länsstyrelsen eller kommunen skydda nyckelbiotoper genom biotopskydd eller
naturreservat.

Nyckelbiotoper inom planområdet

Område 1 (se figur 5) har en yta på 29 100 m2 (2,91 ha). Nyckelbiotopen består av
gammal, talldominerad skog. Provborrningar som har utförts på tallar i området och visar
att de har en genomsnittsålder på minst 175 år, en av de borrade tallarna var ca 245 år. I
området finns även partier med långsamväxande granar och enstaka exemplar av äldre
klibbalar. I områdets södra del står flera grova och solexponerade tallar. Viktiga element
och strukturer i området består av riklig förekomst av gamla, långsamväxande tallar med
döda grenar och tjock, uppsprucken bark, långsamväxande granar, stående och liggande
död ved med insektshål och vedsprickor samt ett flerskiktat bestånd med stor
diameterspridning.

Område 2 (se figur 5) har en yta på 7 300 m2 (0,73 ha). Denna nyckelbiotop
karaktäriseras av tämligen gles, tidigare gallrad skog av gamla grovgreniga tallar med en
genomsnittlig ålder över 165 år. Träden är grova och har en skrovlig barkstruktur med
djupa barksprickor. I den östra kanten av området finns en mindre vattensamling samt
inslag av grövre asp. I glesa partier finns viss föryngring av vide, tall, gran samt enstaka
rönn och sälg. Vegetationen är hedartad och domineras av blåbärs- och lingonris
uppblandat med renlavsklädda hällar. Området bedöms ha stor potential för vedlevande
svampar och mykorrhizasvampar knutna till tall samt för värmekrävande vedinsekter
knutna till gamla tallar med döda och döende stam- och grenverk. Viktiga strukturer och
element i området består av den rikliga förekomsten av gamla grova tallar med grova
grenverk samt förekomsten av enstaka gamla aspar.

Område 3 (se figur 5) har en yta på 48 000 m2 (4,8 ha). Denna nyckelbiotop består till
större delen av hällmarkstallskog med en rik förekomst av tallar med en ålder på mer än
160 år. Den äldsta borrade tallen har en ålder på 195 år. Skogen är luckig, skiktad och
olikåldrig med ett stort inslag av långsamväxande träd. Död ved, mest från gran men
även från en del lövträd, förekommer spritt i hela området. I delar av området, framför allt
i den västra delen, finns det gott om asp.
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Figur 5. Nyckelbiotoper inom planområdet. Underlag från Skogsstyrelsen 2018-08-24.

Övriga naturområden inom planområdet

Även i den övriga skogen som inte klassas som nyckelbiotop förekommer element och
strukturer som är av naturvärde. Till exempel förekommer gamla grova tallar, grova
aspar, grov klibbal, död ved (både liggande och stående), vattensamlingar,
solexponerade tallar och gamla, grova spärrgreniga lövträd.

Mer detaljerad information om Skogsstyrelsens indelning och beskrivning av
naturvärdesobjekt finns i Skogsstyrelsens inventeringsrapporter från 2012 och 2017.

3.1.3 Naturvårdsarter

Vid de naturvärdesinventeringar som gjorts i området har flera arter som gynnas av den
rika tillgången på gamla, naturskogsartade tallbestånd påträffats. I
naturvärdesinventeringen som gjordes av Skogsstyrelsen 2017 ingick artinventering av
mossor, lavar, vedsvampar samt sök efter gångar och gnagspår av vedinsekter.
Inventeringen utfördes vintertid, under en period utan snö eller frost. Inom planområdet
har fördjupade artinventeringar av fåglar och fladdermöss gjorts. Vid dessa inventeringar
samt vid tidigare inrapporterade observationer har ett antal naturvårdsarter påträffats.
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I samlingsbegreppet naturvårdsarter ingår skyddade arter, rödlistade arter och
signalarter:

· Skyddade arter omfattas av Artskyddsförordningen (2007:845). Samtliga
fladdermusarter är skyddade enligt artskyddsförordningen. Även samtliga vilda
fåglar omfattas av artskyddsförordningen men i enlighet med naturvårdsverkets
rekommendationer (2009) prioriteras rödlistade, minskande och arter upptagna i
EU:s fågeldirektiv.

· Rödlistade arter är inte automatiskt skyddade. Rödlistan är enbart en bedömning
av hur stor risken är att arter dör ut. Rödlistan används som underlag i många
olika sammanhang för bl.a. naturvårdsplanering och som beslutsunderlag när
myndigheter bedömer vilka arter som behöver skyddas genom t.ex. fridlysning.
Det finns olika kategorier av rödlistade arter, dessa är: Nationellt utdöd (RE), Akut
hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist
(DD).

· Signalarter är ett begrepp som används för arter som indikerar skogsmiljöer med
höga naturvärden och därmed kan vara en nyckelbiotop.

De naturvårdsarter som påträffats inom och kring planområdet listas i tabell 1.

Förutom de fågelarter som listas i tabellen har även tofsmes, trädkrypare, kråka,
trädpiplärka, ärtsångare, korsnäbb, nötväcka, svarthätta, rödhake, bofink, lövsångare,
blåmes, talgoxe, svartvit flugsnappare, koltrast, ringduva, grönfink, grönsiska, taltrast och
tamduva påträffats i området. Dessa arter omfattas av det generella skyddet för vilda
fåglar i artskyddsförordningen (2007:845) men de är inte rödlistade, minskande och eller
upptagna i EU:s fågeldirektiv.

Kartering av boplatser för fladdermöss gjordes i den västra delen av planområdet den 27
juni 2019 och i den östra delen av planområdet den 17 november 2020. Utredningarna
visade att området innehåller potentiella boplatser för fladdermöss. I den västra delen av
planområdet identifierades 6 träd och 4 hus som kunde utgöra lämpliga boplatser för
fladdermöss. I den östra delen av området identifierades 27 träd som kan utgöra lämpliga
boplatser för fladdermöss. De flesta boplatser har dock låga värden. Vid karteringstillfället
var det inte möjligt att konstatera att någon av de potentiella boplatserna idag används till
yngelkolonier.
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Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffats inom och kring planområdet.

Art Beskrivning Livsmiljö Inom
planområdet

Svampar

Tallticka (Phellinus pini) Signalart, Rödlistad,
Nära hotad (NT)

På stammar på gamla tallar. Arten
växer på levande tallar som oftast har
åldrar över 150 år. Ofta förekommer
bara enstaka fruktkroppar även i större
naturskogsbestånd.

Ja, i utkanten
av
handelsdelen,
strax väster om
byggnaderna.

Motaggsvamp (Sarcodon
squamosus)

Signalart, Rödlistad,
Nära hotad (NT)

Tallnaturskog, hällmarksområden. Den
påträffas oftast i anslutning till gamla
träd.

Ja, naturdelen

Mossor

Flagellkvastmossa (Dicranum
flaggellare)

Signalart, Livskraftig
(LC) På hårda tallågor i fuktig skog.

Nej, strax
väster om
handelsdelen

Kornknutsmossa
(Odonoschismadenudaum)

Signalart, Livskraftig
(LC) Hårda tallågor i fuktig skog.

Nej, strax
väster om
handelsdelen

Stubbtrådsmossa
(Cephalozia catenulata)

Rödlistad, Nära hotad
(NT) På murken ved i fuktig barrskog.

Nej, strax
väster om
handelsdelen
och öster om
naturdelen.

Stubbspretmossa
(Herzogiella seligeri)

Signalart, Livskraftig
(LC)

Arten växer på murken ved, såsom
stubbar, liggande trädstammar och
nedfallna grenar, eller på torvrik jord.
Arten hittas i rika löv- och barrsskogar
med relativt hög luftfuktighet.

Nej, strax
väster om
handelsdelen.

Långfliksmossa (Nowellia
curvifolia)

Signalart, Livskraftig
(LC)

Växer på murken ved, främst på
granlågor i sluten äldre skog. Arten
indikerar skog med hög luftfuktighet där
det funnits en rik och jämn tillgång på
ved i olika nedbrytningsstadier.

Nej, strax öster
om naturdelen

Lavar

Bårdlav (Nephora parile) Signalart, Livskraftig
(LC) På bark av gammal lönn.

Nej, strax
väster om
handelsdelen

Lönnlav (Bacidia rubella) Signalart, Livskraftig
(LC) På bark av gammal lönn.

Nej, strax
väster om
handelsdelen
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Kortskaftad ärgspik
(Microcalicium ahlneri)

Signalart, Rödlistad,
Nära hotad (NT)

I barrträdsdominerade skogar, nästan
uteslutande på tallved. Föredrar gamla
högstubbar i fuktig, halvöppen miljö.

Ja, inom
naturdelen

Insekter

Bronshjon (Callidium
coriaceum)

Signalart, Livskraftig
(LC)

Under bark på senvuxna, döende
granar.

Nej, strax
väster om
handelsdelen

Vågbandad barkbock
(Semanotus undatus)

Signalart, Livskraftig
(LC)

Under bark på senvuxna, döende
granar.

Nej, strax
väster om
handelsdelen
och öster om
naturdelen.

Mindre märgborre (Tomicus
minor)

Signalart, Livskraftig
(LC) På tallågor

Ja, både i
handelsdelen
och naturdelen

Fladdermöss

Nordfladdermus (Eptesicus
nilssonii)

Fridlyst, Skyddad av
artskyddsförordningen
4 och 5 §§. Nära
hotad (NT)

Förekommer i alla möjliga halvöppna
miljöer. Boplatser nästan uteslutande i
hus.

Ja

Större brunfladdermus
(Nyctalus noctula)

Fridlyst, Skyddad av
artskyddsförordningen
4 och 5 §§. Livskraftig
(LC).

Öppna miljöer i anslutning till vatten
Boplatser företrädesvis grova lövträd.
Övervintrar företrädesvis i ihåliga träd
och byggnader. Långmigrerande.

Ja

Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus)

Fridlyst, Skyddad av
artskyddsförordningen
4 och 5 §§. Livskraftig
(LC).

Öppna miljöer, gärna i anslutning till
vatten och på höstarna vanligen i
stadsmiljö Övervintrar främst i
byggnader. Långmigrerande.

Ja

Brunlångöra (Plecotus
auritus)

Fridlyst, Skyddad av
artskyddsförordningen
4 och 5 §§. Nära
hotad (NT)

Boplatser påträffas ofta i hus men
också i holkar och träd. Föda för arten
är tvåvingar men också nattfjärilar.
Födosöker gärna i halvöppna-slutna
vegetationsmiljöer och undviker att
korsa helt öppna områden.

Ja

Fåglar

Kungsfågel (Regulus regulus)

Livskraftig (LC)
Fridlyst, Skyddad av
artskyddsförordningen
4§.

Helt bunden till barrträd. Helst bestånd
med stora granar där det finns en
komplex flerskiktad struktur.
Förekommer även i yngre, täta
granskogar.

Ja



14(51)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2019-11-29 REVIDERAD 2021-05-24

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR DETALJPLAN FÖR
BERGVIK 1:37 M.FL. I KARLSTADS KOMMUN

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

DÅ p:\21345\13005975\000\19 original\13005975_mkb bergvik 210524.docx

Duvhök (Accipiter gentilis)

Rödlistad, nära hotad
(NT). Fridlyst,
Skyddad av
artskyddsförordningen
4§.

Uteslutande barr- och blandskog. Ja

Talltita (Poecile montanus)

Rödlistad, nära hotad
(NT). Fridlyst,
Skyddad av
artskyddsförordningen
4§.

Föredrar större sammanhängande
barrskogar, såväl i tallskog som
granskog och i lövblandad barrskog.
Tillgång på murknande högstubbar är
särskilt viktig, eftersom talltitan helst
själv hackar ut sitt bohål. Reviren är
förhållandevis stora, 10–20 hektar.

Ja

Entita (Poecile palustris)

Rödlistad, nära hotad
(NT). Fridlyst,
Skyddad av
artskyddsförordningen
4§.

Häckar i löv- och blandskog. Kräver
murkna och helt eller delvis rötade
lövträdstammar för att kunna hacka ut
sitt bohål. Har relativt stora revir, ca 4-5
ha är ortstrogen och en utpräglad
stannfågel.

Ja

Järnsparv (Prunella
modularis)

Livskraftig (LC) men
minskande. Skyddad
av
artskyddsförordningen
4§.

Häckar i löv- och barrskog, buskage
och dungar i jordbrukslandskapet, i
fjällbjörkskog samt i trädgårdar och
parker. Gemensamt för miljöerna är att
det ska finnas ett tätt buskskikt. De
tätaste förekomsterna finns i
skogsmark med stort inslag av unga
granar, till exempel granplanteringar
och yngre granskog. Arten finns också i
äldre skog (särskilt då lövskog)
förutsatt att det finns ett välutvecklat
buskskikt.

Ja

Spillkråka (Dryocopus
martius)

Rödlistad, nära hotad
(NT). Fridlyst,
Skyddad av
artskyddsförordningen
4§.

Spillkråkan lever i barr- eller blandskog
men även i ren lövskog (t.ex. bokskog).
De tätaste populationerna förefaller
finnas i äldre, variationsrik blandskog
med gott om död ved och gamla träd.

Ja
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3.1.4 Spridningsvägar

Ekologigruppen utredde 2016 de ekologiska spridningssambanden inom Karlstads tätort.
Fem arter och artgrupper studerades barrskogsmesar, groddjur, reliktbock, vildbin och
ädellövträdslevande insekter. Analysen av spridningssambanden för groddjur med vanlig
padda och mindre vattensalamander som fokusarter, visar att sumpskogarna kring
Zakrisdal och Grundviken är den viktigaste knutpunkten mellan livsmiljöer inom Karlstads
tätort.

I rapporten markeras skogen, skogsbrynen, småvattnen och sumpskogen kring
Grundviken och norr om Zakrisdal som en av de platser där fler än tre nätverk av
livsmiljöer överlappar varandra. I området sammanfaller nätverken av viktiga livsmiljöer
för barrskogsmesar, groddjur och vildbin, se område 4 i figur 6. Hela området skulle
kunna beskrivas som något av en flaskhals i grönstrukturen mellan halvön Hammarö och
resten av landmassan i Värmland. Den mindre vattensalamandern leker enligt artportalen
i ett par småvatten i området, medan barrskogsmesarna har observerats i skogarna både
norr och söder om Zakrisdal och Bellevue. Vildbin nyttjar troligtvis kraftledningsgatan och
fälten norr om Zakrisdal för födosök, och skogsbrynen som boplatser. I rapporten ges
exempel på generella åtgärder som kan genomföras för att bibehålla eller förbättra
spridningssambanden för fokusarterna. Exempel på åtgärder som kan genomföras är:

· Alltid spara gammal tall vid exploatering av obebyggd mark

· Anlägga dammar/småvatten och övervintringsområden för groddjur

Figur 6. Generaliserad karta över spridningssambanden I och kring Karlstads tätort. På ett antal platser
överlappar spridningskorridorerna för de olika nätverken, dessa är 1.Älvåker-Järpetan-Färjestad-Råtorp, 2.
Kasernhöjden-Borgmästarholmen, 3. Alstersnäset, 4. Grundviken och Norra Zakrisdal. Karta från

Ekologigruppens rapport Ekologiska samband i Karlstads tätort, Analys av nätverk av livsmiljöer för fem
fokusarter, 2016-07-01.
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3.1.5 FSC-märkt skog

En del av skogen inom planområdet är FSC-certifierad (se figur 7). FSC står för Forest
Stewardship Council. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk
och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke.
FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett
ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Nyckelbiotoper får inte avverkas på FSC-certifierad mark. Endast naturvårdande skötsel
är tillåten.

Figur 7. FSC-certifierad skog. Alla vita områden ägs av Karlstads kommun och är FSC-certifierade. Läget för
planområdet är markerat med en röd ring. Karta från Karlstads kommun 2018-07-22.
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3.1.6 Naturvärden i anslutning till planområdet

Området söder om planområdet, ner till Grundviken i Vänern, består främst av skogsmark
(både löv- och barrskog) samt våtmarksområden. En naturvärdesinventering av området
gjordes av Skogsstyrelsen 2012. Flera av skogsbestånden uppvisar karaktärer och
strukturer som idag är ovanliga i produktionsskogar (ett stort antal gamla träd, naturlig
skiktning, naturlig ståndortsvariation, stort inslag av äldre lövträd, rikligt med död ved och
stor orördhet). De äldre skogsbestånden är sammantaget av en sådan karaktär att de kan
betraktas som skogsbiologiska värdekärnor, vilket beror på avsaknad av aktivt skogsbruk
till följd av tidigare försvarsintresse och den skyddszon som funnits runt Zakrisdals
ammunitionsfabrik. Vid inventeringen påträffades flera områden som klassas som
nyckelbiotoper.

Figur 8. Färgglada fält visar områden som pekats ut som nyckelbiotoper. Områden 1-3 ligger inom planområdet
Bergvik 1:37 m.fl. och består av hällmarksskog. Områden 4-5 består av hällmarksskog, 6 består av sekundär
lövnaturskog, 7 består av aspskog, 8 består av barrnaturskog, 9 och 11 består av alsumpskog, 10 består av
strandskog. Underlag till karta från Skogsstyrelsen 2018-08-22.
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Vid en fladdermusinventering som genomfördes av Ecocom 2016 sträckte sig
inventeringsområdet från Grundviken i söder till Månsgården i norr. Inom hela
inventeringsområdet registrerades nio fladdermusarter. I inventeringsrapporten
konstateras även att hela Zakrisdalsområdet troligen också är av värde som kolonilokal
för flera fladdermusarter som eventuellt jagar inom planområdet Katrineberg.

Under 2020 gjorde Calluna flera inventeringar av fladdermusboplatser i Karlstads
kommun, bland annat i Katrineberg och Zakrisdal som ligger i anslutning till planområdet.
I Katrineberg identifierades närmare 280 möjliga boplatser. De flesta av dessa, 230,
bedömdes vara av begränsat värde som boplatser, 48 bedömdes ha goda förutsättningar
och ett äldre gårdsområde bedömdes ha mycket goda förutsättningar som boplats.
Katrineberg bedöms i nuläget utöver talrika förekomster av möjliga boplatser ha en
funktion som födosöksområde, samt även utgöra en viktig spridningskorridor för
fladdermöss i nord-sydlig riktning. Vid boplatsinventeringen för fladdermöss i Zakrisdal
påträffades 30 potentiella boplatser. Av dessa bedömdes 27 vara av begränsat värde
som boplats och en bedömdes ha goda förutsättningar. De resterande två bedömdes ha
mycket goda förutsättningar som boplatser, där bägge utgörs av bergrum. Bergrummen
har inte undersökts men med hänsyn till att det finns flera möjliga ingångar och att många
fladdermöss nyttjar underjordiska håligheter som vilo- och framför allt
övervintringsplatser, bedömdes de ha mycket goda förutsättningar att hysa fladdermöss.

I den fladdermusutredning som Sweco gjorde 2021 gällande påverkan av exploatering
utmed västra Karlstads Vänerkust bedöms strandområdena närmast Vänerkusten samt
det stora våtmarksområdet söder om Karlstad med stor sannolikhet utgöra tydliga
ledlinjer för fladdermöss. Även vattendrag i området utgör lämpliga ledlinjer för
fladdermöss. Gårdsmiljöerna och skogen i Katrineberg, vilken bedöms hysa många
potentiella boplatser, ansluter till gårdsmiljön och skogen i Bergvik. Den senare bedöms
dock inte ha lika många och höga värden men området bedöms vara viktigt på sikt, då
träden med tiden kan utveckla högre värden för fladdermöss. Särskilt som i detta fall, då
flera områden hänger samman i större grönstråk.

Vid Karlstad kommuns inventering av tre småvatten söder om det föreslagna
planområdet 2011 påträffades mindre vattensalamander i samtliga vatten. Enligt
kommunens bedömning har de tre småvattnen tillsammans ett högt värde eftersom de
ligger på lämpliga avstånd från varandra och har fuktiga vandringsstråk som binder
samman dem och möjliggör för djuren att förflytta sig mellan dem. 2016 genomförde
Sweco en groddjursinventering i Katrinebergsområdet och fann ytterligare fem miljöer i
området som höll groddjur och/eller vatten permanent eller kan antas vara en lämplig
miljö i övrigt. Inga fynd av vattensalamander gjordes dock vid Swecos inventering.
Samtliga miljöer för groddjur, både i kommunens inventering och i Swecos, ligger utanför
planområdet. Ingen groddjursinventering av vattensamlingarna som förekommer inom
planområdet har genomförts.

3.1.7 Riksintressen

Området ingår i riksintresset Vänern med öar och strandområden (4 kap 2§ miljöbalken)
med syftet att värna områden som, tack vare dess vattennära läge och sina samlade
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natur- och kulturvärden (knutna till vattenläget), är av särskilt värde för turism och
friluftsliv för den breda allmänheten. Vid exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön
inom riksintresset ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas. Utpekandet av området som riksintresse utgör enligt 4 kap 1§ inte hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av
anläggningar som behövs för totalförsvaret. Planområdet bedöms ha en svag koppling till
riksintresset.

3.2 Konsekvenser av huvudalternativet

3.2.1 Övergripande konsekvenser

Större delen av marken som planläggs i huvudalternativet består av skog, varav ca
80 000 m2 (8 ha) har bedömts vara nyckelbiotop. I huvudalternativet undantas ca 47 000
m2 (4,7 ha) av marken från exploatering och planläggs som naturmark. Stor del av denna
planlagda naturmark (43 000 m2 (4,3 ha)) består av nyckelbiotop 3 (se figur 4).
Genomförandet av detaljplanen enligt huvudalternativet innebär omfattande markarbeten
vilket innebär att det är svårt att undanta fler delar av marken än den planlagda
naturmarken från exploatering. Genomförandet av planförslaget innebär därför en direkt
påverkan på områdets naturvärden. De skyddsvärda arter som förekommer inom
planområdet finns där just på grund av skogens sammansättning. Den lokala påverkan i
området som exploateras bedöms bli definitiv genom att habitat och arter försvinner.
Vissa försiktighetsåtgärder kan vidtas för att begränsa påverkan på områdets
naturvärden. Dessutom kan kompensationsåtgärder vidtas för att skapa/skydda liknande
naturvärden i närheten. Föreslagna försiktighets- och kompensationsåtgärder beskrivs i
avsnitt 3.3.

Området norr om Grundviken och Zakrisdal utgör en flaskhals i grönstrukturen mellan
Hammarö och resten av Värmland (se avsnitt 3.1.4). I området sammanfaller nätverken
för tre artgrupper, barrskogsmesar, groddjur och vildbin, se figur 6. Exploatering av
planområdet innebär att naturområdet mellan Bergviks handelsområde och
handelsområdet Riksdalern minskar. Förutsatt att naturområdet på fastigheten Bergvik
1:36, som inte ingår i planområdet, finns kvar finns det fortfarande koppling i nordsydlig
riktning där arter kan spridas. Det går dock inte att utesluta att exploatering av
planområdet kan innebära att en viss barriäreffekt eftersom spridningskorridoren för arter
smalnas av. Den planerade exploateringen i Bergvik enligt huvudalternativet kan därmed
innebära en negativ påverkan på naturvärden även utanför själva planområdet. Skulle
även Bergvik 1:36 exploateras (det finns inga sådana planer i dagsläget) bedöms den
sammantagna påverkan och konsekvenserna för spridningsvägar bli stora.

En dagvattenutredning har gjorts där dagvattnet, efter fördröjning och rening leds till en
sumpskog väster om planområdet. I det fall parkeringen placeras på taket kommer
mängden föroreningar som belastar sumpskogen öka jämfört med nuläget, se vidare i
avsnitt 4.
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3.2.2 Konsekvenser för nyckelbiotoper

Huvudalternativet innebär att nyckelbiotop 2 och del av nyckelbiotop 1 bebyggs (en
sammanlagd yta på 31 000 m2 (3,1 ha)). Detta innebär att förutsättningarna för den
biologiska mångfalden försämras. De nyckelbiotoper som påverkas består av tallskog
med rik förekomst av gamla tallar och död ved. Skogen är skiktad och olikåldrig.

Huvudalternativet innebär dock att stor del av nyckelbiotop 3 planläggs som naturmark
(en sammanlagd yta på 43 000 m2 (4,3 ha)). Detta innebär att området bevaras som
natur och sköts enligt skötselplan. Nyckelbiotop 3 ligger på FSC- certifierad mark. Enligt
certifieringen får inte nyckelbiotoper avverkas, endast naturvårdande skötsel är tillåten.
Med rätt skötsel finns det förutsättningar för nyckelbiotopen att utvecklas och få ännu
högre naturvärden.

3.2.3 Konsekvenser för naturvårdsarter

Rödlistade svampar

Tallticka

Tallticka har vid Skogsstyrelsens inventeringar 2012 och 2017 påträffats i nyckelbiotop 1.
Då området där talltickan påträffats kommer att exploateras innebär det att arten
försvinner från detta lokala område. Flera exemplar av tallticka har också påträffats inom
nyckelbiotop 3 och nyckelbiotop 4 som inte kommer att exploateras, exemplar av
svampen kommer därmed att finnas kvar i närområdet. Enligt en sökning på artportalen
efter fynd registrerade under perioden 2000-2019 förekommer Tallticka på flera platser
utspritt i Karlstads kommun. Konsekvenserna för arten på populationsnivå till följd av
exploateringen bedöms bli små.

Motaggsvamp

Motaggsvamp har vid Skogsstyrelsens inventering 2012 påträffats inom nyckelbiotop 4,
inom nyckelbiotop 3, samt i området öster om nyckelbiotop 3. Exakt var motaggsvampen
påträffats inom dessa områden framgår inte av inventeringarna eller artportalen.
Huvudalternativet innebär att större delen av nyckelbiotop 3 planläggs som naturmark.
Nyckelbiotop 4 ingår inte i planområdet. Exemplar av svampen kommer därmed att finnas
kvar i närområdet. Enligt en sökning på artportalen efter fynd registrerade under perioden
2000-2019 har Motaggsvamp hittats på ett 20-tal olika platser i Karlstads kommun.
Konsekvenserna av exploateringen på populationsnivå bedöms bli små.

Rödlistade mossor

Stubbtrådmossa

Stubbtrådmossa har vid Skogsstyrelsens inventering 2017 påträffats i området öster om
nyckelbiotop 3 samt strax öster om nyckelbiotop 4. Båda fynden ligger utanför det
föreslagna planområdet. Enligt en sökning på artportalen efter fynd registrerade under
perioden 2000-2019 har det, utöver fynden i Bergvik, bara rapporterats in ett fynd av
stubbtrådmossa i Karlstads kommun. Fyndet gjordes i (Norra) Mångstorp 2012. Arten
bedöms inte påverkas negativt av exploateringen.
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Kornknutsmossa

Kornknutsmossa har vid Skogsstyrelsens inventering 2017 påträffats i nyckelbiotop 4.
Fynden ligger utanför det föreslagna planområdet. Enligt en sökning på artportalen efter
fynd registrerade under perioden 2000-2019 har det, utöver fynden i Bergvik, bara
rapporterats in tre fynd av kornknutmossa i Karlstads kommun. Arten bedöms inte
påverkas negativt av exploateringen.

Övriga mossor

Signalarterna flagellkvastmossa, stubbspetsmossa och långfliksmossa har påträffats i
nyckelbiotop 4 och i nyckelbiotop 3. Mossorna i nyckelbiotop 3 gynnas av att området
planläggs som naturmark och därmed har möjlighet att utvecklas ostört.

Rödlistad lav

Kortskaftad ärgspik

Vid Skogsstyrelsens inventering 2017 påträffades kortskaftad ärgspik inom nyckelbiotop
3 och nyckelbiotop 4. Huvudalternativet innebär att större delen av nyckelbiotop 3,
inklusive området där laven påträffats, planläggs som naturmark. Nyckelbiotop 4 ingår
inte i planområdet, exemplar av laven kommer därmed att finnas kvar i närområdet. Arten
bedöms inte påverkas negativt av exploateringen.

Övriga lavar

Signalarterna bårdlav och lönnlav har påträffats i nyckelbiotop 4, som ligger utanför
planområdet. De bedöms inte påverkas negativt av exploateringen.

Insekter

Signalarterna bronshjon, vågbandad barkbock, mindre märgborre har påträffats i
nyckelbiotop 4 och i nyckelbiotop 3. De bedöms inte påverkas negativt av exploateringen.

Fladdermöss

Vid inventeringen som gjordes 2016 och boplatskarteringen som gjordes 2019 av
Ecocom påträffades fladdermusarterna brunlångöra, gråskimlig fladdermus,
nordfladdermus och större brunfladdermus vid Månsgården. I samband med
boplatskarteringen samt i fladdermusutredningen gällande påverkan vid exploatering av
Karlstads västra Vänerkust som gjordes av Sweco 2021 gjordes bedömningar av
detaljplanens påverkan på dessa arters bevarandestatus. Bedömningen gäller under
förutsättning att de skyddsåtgärder i som föreslås i planer som angränsar till Bergvik
genomförs. Förslag till skyddsåtgärder i vissa av de angränsande planerna är för tillfället
under omarbetning då genomförbarheten och efterföljningsgraden på vissa av åtgärderna
ifrågasatts. I omarbetningen ska nya förslag till skyddsåtgärder för att inte påverka
bevarandestatusen negativt för de fladdermöss som finns i området tas fram.

Skogsområdena som ianspråktas har få potentiella boplatser för fladdermöss och utgör
inte goda födosöksmiljöer. Det planeras för en grön korridor i planförslaget, som ska
sammanbinda kvarvarande skogsområden i Bergvik med naturområden i väst.
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Sammantaget innebär detta att den kontinuerliga ekologiska funktionen och/eller
gynnsam bevarandestatusen för de i landskapet funna arterna samt de arter som
emellanåt kan tänkas nyttja planområdet inte bedöms påverkas negativt på vare sig lokal,
regional eller nationell skala.

Brunlångöra

Brunlångöra förekommer allmänt i södra Sverige upp till Umeå. Arten är bofast och
reproducerande i Sverige. Brunlångöra är påträffad vid ett tillfälle på Månsgården i
samband med boplatsundersökningen 2019. Arten har ett svagt läte vilket gör att den lätt
underskattas vid inventeringar. Boplatser påträffas ofta i hus men också i holkar och träd.
Föda för arten är tvåvingar men också nattfjärilar. Brunlångöra är listad som nära hotad i
2020 års svenska rödlista varvid dess bevarandestatus bedöms som otillfredsställande.
Brunlångöra är en art som gärna födosöker i halvöppna-slutna vegetationsmiljöer och
undviker att korsa helt öppna områden. Brunlångöra är påträffad vid ett tillfälle i samband
med boplatsundersökningen 2019. Brunlångöra är känslig för kollisioner med infrastruktur
och korsar vanligen öppna områden på låg höjd.

Den planerade verksamheten omfattar uppförande av nya byggnader vilket medför att
stora delar av nuvarande habitat försvinner och ersätts med bebyggelse. Planområdet
innehåller lämpliga födosökmiljöer för brunlångöra men motsvarande områden finns att
tillgå i omgivande landskap och dessa miljöer är vanliga i landskapet. Habitatförlusten
kan därför anses som ringa.

Planförslaget innebär att cirka hälften av planområdet kommer tas i anspråk och
omvandlas till handelsområde och Månsgården blir inte kvar på sin nuvarande plats.
Brunlångöra har setts nyttja Vita villan som ligger intill Månsgården och bedömningen är
att huset nyttjas tillfälligt av enstaka individer. Sammantaget bedöms inte husen nyttjas
som yngel- eller övervintringsplats. Därför medför inte förlusten av Månsgården och
intilliggande byggnader en påverkan på brunlångöra, eller andra fladdermusarters
bevarandestatus.

Sammantaget bedöms planerade åtgärder inte få effekt på artens brunlångöras
bevarandestatus.

Gråskimlig fladdermus

Gråskimlig fladdermus förekommer allmänt i södra Sverige upp till Norrlandsgränsen och
även något norr om denna, längs kusten. Gråskimlig fladdermus är reproducerande i
landet, men är också känd för att migrera långa avstånd. Arten är relativt stor och
födosöker i det fria luftrummet ofta i anslutning till vatten, jordbruksområden, strandkanter
eller samhällen och kan röra sig stora avstånd från kolonilokal till födosöksområde. Arten
är känd för att om höstarna ofta förekomma inne i städer där arten uppvisar parningsrevir.
Gråskimlig fladdermus jagar ofta vid vatten och födan består av tvåvingar, dagsländor
och nattfjärilar. Artens bevarandestatus är god. Yngelkolonier påträffas ofta i höga
byggnader, klippskrevor och lador. I tidigare utredning (Ecocom 2016) är gråskimlig
fladdermus påträffad på flera lokaler varav Månsgården är en. Två fynd gjordes då under
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sommaren 2016 och inte något fynd under hösten. Arten gråskimlig fladdermus är inte
känslig för kollisioner med infrastruktur och korsar vanligen öppna områden på hög höjd.

Den planerade verksamheten omfattar uppförande av nya byggnader vilket medför att
stora delar av nuvarande habitat försvinner och ersätts med bebyggelse. Då planområdet
inte bedöms omfatta några viktiga födosökshabitat för gråskimlig fladdermus är
habitatförlusten att bedöma som ringa. Genomförd undersökning av boplatser har ej visat
på förekomst av viktiga viloplatser eller kolonimiljöer för gråskimlig fladdermus.

Nordfladdermus

Nordfladdermus är Sveriges mest spridda fladdermusart och förekommer från södra
Sverige och upp till trädgränsen. Arten är bofast och reproducerar sig i Sverige. Den rör
sig relativt korta avstånd mellan övervintringsplats och yngelkoloni. Nordfladdermus
förekommer i de flesta biotoper och kan förekomma i boreal miljö med fattiga
förhållanden. Yngelkolonier upprättas vanligen i hus vanligen vid murstocken eller under
plåttak. I ovanliga fall kan de också påträffas i trädhål. Nordfladdermusens
bevarandestatus är god. I tidigare utredning (Ecocom 2016) är arten påträffad på
samtliga lokaler under sommaren och på omkring hälften av lokalerna under hösten. Vid
Månsgården gjordes 2016, 50 st inspelningar av nordfladdermus under sommaren och
inte några inspelningar under hösten.

Den planerade verksamheten omfattar uppförande av nya byggnader vilket medför att
stora delar av nuvarande habitat försvinner och ersätts med bebyggelse. Planområdet
innehåller lämpliga födosökmiljöer för nordfladdermus men motsvarande områden finns
att tillgå i omgivande landskap och sådana miljöer är vanliga i landskapet.
Habitatförlusten kan därför anses som ringa. Genomförd undersökning av boplatser har
ej visat på förekomst av viktiga viloplatser eller kolonimiljöer. Då nordfladdermus är
mycket talrikt förekommande i Sverige bedöms det inte föreligga någon risk att artens
bevarandestatus skall påverkas av planerade åtgärder.

Större Brunfladdermus

Större brunfladdermus förekommer allmänt i södra Sverige och mer sparsamt upp till
Dalälven och även fläckvis eller undantagsvis längre upp i landet. Arten är påträffad så
högt upp som i Umeå. Större brunfladdermus är bofast och reproducerande i Sverige
men kan vidta längre flyttningsrörelser. Arten är knuten till ett öppet kulturlandskap och
födosöker ofta i det fria luftrummet över öppna ytor som betesmarker, våtmarker,
strandängar och åkrar. Arten använder ofta hackspetthål som koloniplatser framförallt i
lövträd. Yngelkolonier består vanligen av ca 20-60 individer. Födan består av tvåvingar,
nattfjärilar och skalbaggar som t ex bladhorningar och dyngbaggar. I tidigare utredning
(Ecocom 2016) är större brunfladdermus påträffad på huvuddelen av lokalerna under
sommaren och på omkring hälften av lokalerna under hösten. I utredningen 2016 gjordes
endast en inspelning under sommaren och ingen under hösten vid Månsgården.

Då större brunfladdermus endast är påträffad med ett fynd tyder detta på att arten ej
födosöker i området utan att en förbipasserande individ registrerats. Då planområdet inte
bedöms omfatta några viktiga födosökshabitat för arten och då liknande områden
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förekommer i närheten, är habitatförlusten att bedöma som ringa. Genomförd
undersökning av boplatser har ej visat på förekomst av viktiga viloplatser eller
kolonimiljöer.

Vid den fladdermusutredning som gjordes 2016 omfattar detaljplanerområde Kristineberg
där Bergviksområdet och Zakrisdal inventerades och där även Månsgården ingick som
en lokal observerades även en individ av släktet Myotis som inte kunde bestämmas till
art.

Fåglar som är rödlistade, minskande eller upptagna i EU:s fågeldirektiv

De fågelarter som har påträffats i området som är rödlistade, minskande och eller
upptagna i EU:s fågeldirektiv är kungsfågel, järnsparv, entita, talltita, spillkråka och
duvhök. En bedömning av detaljplanens påverkan på dessa arters bevarandestatus har
gjorts.

Kungsfågel

Kungsfågeln är kategoriserad som livskraftig (LC). Kungsfågeln är helt bunden till
barrträd, främst granskog och granblandad skog. Helst väljer den bestånd med stora
granar där det finns en komplex flerskiktad struktur, men arten förekommer även i yngre,
täta granskogar. Reviren är små och i gammal flerskiktad granskog kan det finnas upp till
50 par/100 hektar i lämpliga miljöer. Även om reviren är små saknas arten ofta i små
isolerade granbestånd. Genomförandet av detaljplanen innebär avverkning av en del
äldre barrskog. Liknande habitat kommer dock att finnas kvar i närheten. Vid
fågelinventeringen 2017 noterades fyra sjungande hanar samt en födosökande individ i
området. Enligt en sökning i Artportalen (för perioden 2000-2019) finns många fynd av
kungsfågel inom Karlstad kommun. Planerade åtgärder bedöms inte påverka
bevarandestatus för arten negativt vare sig lokalt eller nationellt.

Järnsparv

Järnsparven är kategoriserad som livskraftig (LC). Enligt Artfakta från Artdatabanken har
beståndet minskat med 49-61 % de senaste 30 åren men ökat med 9-29 % de senaste
åren. Järnsparven missgynnas när täta buskage avlägsnas i skogsmark, på hyggen och i
kantzoner mot öppen mark, inte minst avsaknaden av funktionella bryn kan vara ett
problem.

Vid fågelinventeringen 2017 noterades en sjungande hane i norra kanten av tallmossen i
västra delen av området. Enligt en sökning i Artportalen (för perioden 2000-2019) finns
många fynd av järnsparv inom Karlstad kommun. Planerade åtgärder bedöms inte
påverka bevarandestatus för arten negativt, varken lokalt eller nationellt.

Entita

Entitan är rödlistad med kategorin nära hotad (NT). Entitans ortstrohet och korta
spridningslängder gör arten sårbar när landskapet fragmenteras i mindre och mindre
habitatöar. Genomförande av detaljplanen tillsammans med genomförandet av
närliggande planer innebär en fragmentering av landskapet som kan ha en negativ
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påverkan på entitan lokalt i Grundviken/Bergvik området. Fragmenteringen av landskapet
påverkar också entitans spridningsförmåga negativt vilket kan leda till negativa
konsekvenser även utanför detaljplaneområdet. För att kunna förflytta sig längs en
spridningskorridor och ha fungerande häckningsrevir behöver barrskogsmesar en
spridningskorridor på minst 50 meter. Förutsatt att naturområdet på fastigheten Bergvik
1:36, som inte ingår i planområdet, finns kvar samt att ett nordsydligt naturstråk sparas i
planeringen av Katrinebergsområdet kommer det fortfarande finnas en koppling i
nordsydlig riktning där entitan kan spridas.

Vid fågelinventeringen 2017 noterades ett par som uppehöll sig i ett fuktigt parti i
områdets sydöstra del. Enligt en sökning i Artportalen (för perioden 2000-2019) finns
många fynd av entita inom Karlstad kommun. Planerade åtgärder bedöms inte påverka
bevarandestatus för arten negativt, varken lokalt eller nationellt.

Talltita

Talltitan är rödlistad med kategorin nära hotad (NT). Talltitan har relativt stora arealkrav
och missgynnas därför när skogen fragmenteras. Kalavverkning av större delar av reviret
innebär att det överges. Detaljplanen innebär kalavverkning samt en viss fragmentering
av skogen. Fragmenteringen av landskapet påverkar också talltitans spridningsförmåga
negativt vilket kan leda till negativa konsekvenser även utanför detaljplaneområdet. För
att kunna förflytta sig längs en spridningskorridor och ha fungerande häckningsrevir
behöver barrskogsmesar en spridningskorridor på minst 50 meter. Förutsatt att
naturområdet på fastigheten Bergvik 1:36, som inte ingår i planområdet, finns kvar samt
att ett nordsydligt naturstråk sparas i planeringen av Katrinebergsområdet kommer det
fortfarande finnas en koppling i nordsydlig riktning där talltitan kan spridas.

Vid fågelinventeringen 2017 noterades en lockande individ som uppehöll sig i området
strax nedanför Månsgården i väster, i branten med blandskog med inslag av högstubbar
och äldre gran och asp. Enligt en sökning i Artportalen (för perioden 2000-2019) finns
många fynd av talltita inom Karlstad kommun. Planerade åtgärder bedöms inte påverka
bevarandestatus för arten negativt, varken lokalt eller nationellt.

Spillkråka

Spillkråkan är rödlistad med kategorin nära hotad (NT). Vid fågelinventeringen som
gjordes inom detaljplaneområdet 2017 påträffades många spår efter spillkråka, dock mest
äldre spår. Enligt en sökning i Artportalen (för perioden 2000-2019) finns många fynd av
spillkråka inom Karlstad kommun. Även om arten klarar sig i områden med intensivt
trakthyggesbruk är modernt skogsbruk det största hotet mot arten, med korta
omloppstider och täta, homogena ungskogar. Genomförandet av detaljplanen innebär
förlust av en del äldre skog. Vid fågelinventeringen 2017 fanns många spår efter
spillkråka, dock mest äldre spår. Flera liknande miljöer kommer dock att finnas kvar i
närområdet. Planerade åtgärder bedöms inte påverka bevarandestatus för arten negativt
vare sig lokalt eller nationellt.
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Duvhök

Duvhöken är rödlistad med kategorin nära hotad (NT). Enligt Artfakta från Artdatabanken
tyder mycket på att den påverkas negativt av det moderna skogsbruket. Eftersom
duvhöken helst häckar i gammal, slutavverkningsmogen skog, är dess häckningsplatser i
princip alltid mer eller mindre hotade. Duvhökens jaktteknik gör den beroende av
landskapets utformning och sammansättning och dess preferens för gammal skog tyder
på att den är anpassad till att jaga i skog som är "lagom" tät; i öppnare biotoper, t.ex.
hyggen, kommer dess jaktteknik inte till sin rätt och i tätare biotoper, t.ex. ungskogar, har
den relativt stora duvhöken svårt att manövrera. Genomförandet av detaljplanen innebär
förlust av en del äldre skog. Flera liknande miljöer kommer dock att finnas kvar i
närområdet.  Enligt en sökning i Artportalen (för perioden 2000-2019) finns många fynd
av duvhök inom Karlstads kommun. Planerade åtgärder bedöms inte påverka
bevarandestatus för dessa arter negativt vare sig lokalt eller nationellt.

3.2.4 Kumulativa konsekvenser

Arbete pågår med att ta fram ett nytt planprogram för området Katrineberg. I det nya
planprogrammet kommer inga områden som utpekats som nyckelbiotoper att bebyggas.
Inte heller genomförandet av detaljplanen för Norra Zakrisdal innebär att några av de
nyckelbiotoper som finns med i figur 7 exploateras.

Genomförandet av planerna i Katrineberg samt Norra Zakrisdal tillsammans med
genomförandet av detaljplanen för Bergvik 1:37 m.fl. innebär en fragmentering av skog i
hela området. Fragmenteringen av skogen bedöms ha en negativ påverkan på arters
spridningsmöjligheter. I Ekologigruppens utredning av spridningssambanden bedöms
hela området redan idag vara något av en flaskhals i grönstrukturen mellan halvön
Hammarö och resten av landmassan i Värmland. Spridningsförutsättningarna förväntas
försämras ytterligare i och med den sammanlagda exploateringen av området.

I den fladdermusutredning som Sweco gjort 2021 gällande påverkan av exploatering
utmed västra Karlstads Vänerkust har en bedömning gjorts av den samlade påverkan av
detaljplanerna för Bergvik, Cirkulationsplats vid Gräsdalen, Dingelsundet Västra,
Dingelsundet Östra Eriksberg, Katrineberg och Zakrisdal Norra. Förslag till anpassningar
av planerna i syfte att minska påverkan på fladdermöss har gjorts. Utredningen är för
tillfället under omarbetning för att pröva alternativa skyddsåtgärder eller anpassningar i
vissa av de omgivande planerna. I omarbetningen ska nya förslag till skyddsåtgärder för
att inte påverka bevarandestatusen negativt för de fladdermöss som finns i området tas
fram.

Exploateringen av planområdena medför att områden och objekt med potential som
livsmiljö för fladdermöss försvinner och ersätts med olika typer av bebyggelse och vägar.
Planområdena innehåller även naturmarker som sparas från exploatering, samt andra
typer av grönytor, så som parker. Planerna kommer också att medföra påverkan på den
återstående naturmiljön i området i form av bland annat ökad biltrafik och mänsklig
närvaro, vilket kan ha en effekt på fladdermusfaunan.
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Sammantaget bedöms det att planområdena längs Karlstads västkust inte riskerar att
påverka bevarandestatusen för fladdermöss negativt, förutsatt att inga objekt som utgör
övervintringslokal påverkas. Bedömningen utgår från att miljöer som bedömts utgöra
goda livsmiljöer för fladdermöss i området till stor del undantas från direkt exploatering,
samt i och med att andra åtgärder riktade mot fladdermöss planeras, bland annat
bevarandet av gröna spridningskorridorer. Bedömningen förutsätter att utbyggnad av
vägnätet i området samt ökande trafik inte påverkar områdets funktion för fladdermöss.
Detta behöver säkerställas genom placering och utformning av vägar och belysning som
tar hänsyn till fladdermöss. Behov av bullerreducerande åtgärder samt behov av
passager för fladdermöss i och i anslutning till utredningsområdet behöver också utredas
vid planering av vägnätet. Om förutsättningarna för en varierad fladdermusfauna ska
bevaras är det viktigt att kvarvarande skogsområden sparas, samt att korridorer bibehålls
som sammanbinder skogsmiljöerna. Detta för att skogslevande arter så som mustasch-
och tajgafladdermus ska finna jaktmarker i området, samt för att bo- och koloniplatser för
fladdermöss ska finnas kvar.

Sammantaget bedöms det finnas risk att de kumulativa konsekvenserna kan bli
betydande, främst med avseende på fragmentering och negativ påverkan på
spridningsvägar för flera arter. Konsekvenserna bedöms kunna mildras genom att
nyckelbiotoper i närområdet undantas från exploatering och att tillräckligt breda stråk för
spridning bevaras som naturmark.

3.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan på naturmiljön
Genomförandet av planen innebär en negativ påverkan på naturmiljön i form av förlust av
områden med höga naturvärden och barriäreffekter. För att lindra och kompensera för
den negativa påverkan på naturmiljön föreslås följande åtgärder:

Försiktighetsåtgärder

Nedanstående försiktighetsåtgärder bör vidtas för att begränsa eller undvika påverkan på
naturvärden. De första punkterna, med kursiverad text, är inarbetade i
planbestämmelserna.

· En yta på 50 000 m2 (5 ha) i planen avsätts som naturmark.

· I den sydöstra delen av området som planläggs som kvartersmark som gränsar
mot området som planläggs som naturmark görs begränsningar i belysningen.
Bygglov krävs för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar och
vissa skyltar. Ljusanordningar får inte heller användas under perioden 1 april - 1
oktober. Undantag får göras för belysning som anses nödvändig ur
säkerhetssynpunkt. Sådan belysning ska dock anpassas för att inte störa
fladdermöss.

· Beroende på vilken lösning för hantering av dagvatten som väljs kommer antigen
taket att förses med vegetation eller en damm för hantering av dagvatten att
anläggas.
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Förutom att ha en fördröjande effekt på dagvattnet kan gröna tak bidra med ett
tillskott av blommande växter för pollinerande insekter. För att ytterligare bidra till
insektsproduktion och i förlängningen gynna högtflygande fladdermöss kan
ängsvegetation anläggas som i stället för sedumvegetation.

Dammar som anläggs inom planområdet för fördröjning/rening av dagvatten kan
utformas på ett sätt som gör dem lämpliga för groddjur.

· Dagvatten från tak föreslås i dagvattenutredningen ledas till våtmarken sydväst
om planområdet. På så sätt kan området även fortsättningsvis bidra till en rik
mossflora.

· Förutsättningarna för fladdermöss inom detaljplaneområdet kan förbättras genom
att veteranisera träd, låta sätta upp fladdermusholkar (t ex ett 20-tal) i klungor om
cirka 4 st på varje plats och genom att planera vegetationen i området mot en
parkmiljö, så att det finns en rik förekomst på buskar och träd istället för att
endast lämna en kal gräsmatta eller hårdgjorda ytor i omgivningarna runt t ex
byggnader och parkeringsplatser.

Kompensationsåtgärder

Planens utformning innebär att en del av den skog som finns inom planområdet kommer
att avverkas, inklusive nyckelbiotopsklassad gammal talldominerad skog. För att
kompensera för förlusten av naturvärden inom planområdet ges nyckelbiotop 3 ett utökat
skydd genom att det planläggs som natur. På sikt finns det möjlighet att ge området
ytterligare skydd i form av till exempel biotopskydd eller naturreservat.

4 Vatten

4.1 Nuläge

4.1.1 Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormerna för vatten baseras på ramdirektivet för vatten och
havsmiljödirektivet. De har implementerats i svensk lagstiftning genom förordning om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och havsmiljöförordningen (SFS
2010:1341). Tillståndet för en vattenförekomst klassificeras med avseende på ekologisk
status och kemisk ytvattenstatus. En verksamhet kan endast tillåtas om den nuvarande
ekologiska och kemiska statusen inte riskerar att försämras.

Vänern-Kattfjorden (SE658206-1360399) är den närmaste ytvattenförekomsten i vilken
miljökvalitetsnormer gäller, se figur 9. Kattfjorden är även dricksvattentäkt för Karlstad
och Hammarö och skyddat av ett vattenskyddsområde (se avsnitt 4.1.2).
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Figur 9. Vattenförekomsten Vänern-Kattfjorden. Planområdet är markerat med en röd ring. Karta från
Länsstyrelsens VISS 2018-09-11.

Miljökvalitetsnormer (beslutade 2017-02-23) för vattenförekomsten SE658206-1360399
är att vattenförekomsten uppnår god kemisk status med undantag för kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE). Inga svenska vattenförekomster uppnår god kemisk
status med avseende på kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Ett undantag
i form av mindre strängt krav har satts för PBDE och kvicksilver. Skälet för undantag är
att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de
nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och
kvicksilver (december 2015) får dock inte öka.

Statusklassningen med avseende på ekologisk status är måttlig. Kvalitetskravet är god
ekologisk status 2021. Identifierade miljöproblem är flödesregleringar.

4.1.2 Vattenskyddsområde

Karlstads och Hammarös dricksvattentäkt är Kattfjorden. Vattenskyddsområdet för
dricksvattentäkten är indelat i en primär skyddszon, en sekundär skyddszon och en tertiär
skyddszon.

Hela planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för Kattfjordens
Vattenskyddsområde, se figur 10. Detta innebär att vissa skyddsföreskrifter gäller för
området. Skyddsföreskrifterna omfattar spridning av kemiska bekämpningsmedel,
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spridning av växtnäringsämnen, skogsavverkning, upplag av olika massor, markutfyllnad
och upplag av snö.

För upplag av massor i den sekundära skyddszonen gäller att det krävs tillstånd för
permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån eller liknande, undantaget biobränsle för
uppvärmning av den egna fastigheten. Tillstånd krävs för upplag av avfall, förorenade
massor samt massor med okänd miljöstatus.

I den sekundära skyddszonen gäller förbud mot markutfyllnad och återfyllnad med
förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus. Med markutfyllnad avses
material som läggs ovanpå eller i anslutning till befintlig markyta. Med återfyllnad avses
att lägga material i exempelvis en urgrävd grop för att markytan åter ska vara i samma
nivå som omkringliggande mark.

I dagsläget består planområdet av naturmark utan större verksamheter eller
bostadsbebyggelse.

Figur 10. Kattfjordens vattenskyddsområde. Planområdet är markerat med en röd ring. Karta från
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kattfjorden, Karlstads kommun Dnr.
513-274-2012.

4.1.3 Dagvatten

I nuläget består planområdet främst av kuperad skogsmark med mark nära till berg och
en del berg i dagen. Området ligger på en höjdplatå. Högsta punkten i området ligger på
höjden +74 meter och lägsta punkten ligger i sydväst på nivån +53 meter.

En dagvattenutredning för planområdet har gjorts av WSP 2019. Dagvattenutredningen
omfattar enbart den del av detaljplanen där handel planeras, inte delen som planlagts
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som naturmark. I en tidigare dagvattenutredning som gjordes i området 2018 framgår det
att naturmarksdelen av detaljplanen ligger inom avrinningsområden C, D och E som
avrinner mot Grundviksbäcken, se figur 11.

Figur 11. Avrinning av dagvatten, nuläge. Karta från WSPs dagvattenutredning 2018.

I nuläget har den delen av planområdet där handel planeras tre stycken
avrinningsområden, se figur 12. Vattnet från avrinningsområde A rinner till befintliga
Bergvik. Område B avrinner mot sumpskogen väster om planområdet. Från sumpskogen
leds dagvattnet vidare ut till Hallviken och mot befintligt köpcentrum vid Bergvik.  Område
C avrinner till Grundviksbäcken sydöst planområdet och via grundviksbäcken mot
Grundviken. Hallviken och Grundviken ligger i Kattfjorden som är en del av Vänern.
Kattfjorden är en egen vattenförekomst och omfattas också av vattenskyddsområde, se
avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. Det totala flödet från områdena vid ett 10-årsregn uppgår före
exploatering till 160.4 l/s.
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Figur 12. Avrinning av dagvatten, nuläge. Karta från WSPs dagvattenutredning 2019

4.1.4 Spillvatten

Vatten- och spillvattenledningar är i nuläget inte utbyggda inom planområdet.

4.2 Konsekvenser av huvudalternativet

Eftersom tidigare skogsmark hårdgörs till större byggnader, parkering och vägar ökar
dagvattenflödet och naturmarksflödet minskar. Avrinningen kommer därför ske snabbare
genom området än före exploatering. Därför är det viktigt att det finns plats för
fördröjningsåtgärder och rening av dagvatten inom planområdet.

Det finns två förslag på takutformning, dels takparkering (förslag 1), dels sedumtak
(förslag 2) med parkering i källaren. Den planerade markanvändningen leder till att flödet
från områdena ökar till 1333,8 l/s respektive 780,5 l/s. Ökningen medför att
fördröjningsåtgärder kommer att behövas.
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I dagvattenutredningen som gjordes av WSP 2019 föreslås allt dagvatten ledas till
sumpskogen dit område A och B avrinner idag. Det innebär att i stort sett inget dagvatten
kommer att rinna mot Grundviksbäcken. För att inte öka flödet till sumpskogen efter
föreslås fördröjning inom planområdet.

Karlstad kommun har som krav att fördröjningsmagasin ska anläggas motsvarande 200
m3 per hektar hårdgjord yta inom kvartersmark. För att inte öka flödet till sumpskogen,
som idag är  160,4 l/s, krävs en fördröjning av 945 m3 för takparkering (förslag 1) och en
fördröjning av  430 m3 med sedumtak (förslag 2).

Kommunen har också krav på att större parkeringsytor ska renas.

För att uppfylla kommunens krav på förslag 1 med takparkering föreslås dagvattnet från
hårdgjorda ytor samlas till södra hörnet av planområdet. Där finns utrymme för en damm
med både rening och fördröjning, se figur 13.

Dammen behöver ha en oljeavskiljande funktion och en volym på 1400 m3. Utflödet från
dammen till sumpskogen har antagits till 160 l/s, vilket är befintligt dagvattenflöde från
avrinningsområde A och B. Därmed ökas inte dagvattenflödet efter exploatering. Utflödet
från dammen då det inte regnar är 1,63 l/s vilket ger en uppehållstid i dammen i ungefär
två dygn. Motivet till en uppehållstid på över 24 h är att få en god avskiljning av
partikelburna föroreningar. I området som är markerat som yta för damm är
nivåskillnaden stor mellan norra och södra delen. Här får man vid detaljprojektering och
med höjdsättning av mark utanför byggnaden studera en lösning för bästa möjliga
dammutformning.

Figur 13. Förslag 1, Dagvattenhantering med takparkering. Bild klippt ur dagvattenutredning gjord 2019.
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Dagvattenhanteringen i förslag 2, med sedumtak, kräver ingen reningsåtgärd. Dagvattnet
leds i diken till ett underjordiskt dagvattenmagasin, se figur 14. Dagvattenmagasinets
fördröjningsvolym på 430 m3 säkerställer att flödet till sumpskogen inte förändras jämfört
med dagens läge. Dessutom beräknas sedumtaket fördröja ca 90 m3 med en
sedummatta som är 250 mm tjockt med en porositet på 0,2.

Figur 14. Förslag 2, Dagvattenhantering utan takparkering. Bild klippt ur dagvattenutredning gjord 2019.

Parkeringsytor har generellt hög föroreningsbelastning. Vanligt förekommande
föroreningar i dagvatten är fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, olja,
PAH (polyaromatiska kolväten) och suspenderat material.

Planområdet består i dagsläget i stort sett endast består av naturmark, med ett par
byggnader, och ska hårdgöras i relativt stor grad. Som en följd av detta är det svårt att
rena dagvattnet inom planområdet till en tillräckligt låg nivå för att inte öka belastningen
jämfört med dagslägets belastning.

För att rena dagvattnet föreslås avledning av det förorenade takvattnet och asfaltsytorna
till öppna diken som leder ner till en damm för sedimentering och oljeavskiljning.
Dessutom föreslås dagvattnet från dammen ledas till en översilningsyta innan det når
sumpskogen.

Enligt dagvattenutredningen kommer större delen av dagvattnet från området slutligen att
ledas till ytvattenförekomsten Vänern-Kattfjorden. Genom planerade fördröjningsåtgärder
ska flödet av dagvatten till Vänern vara i det närmaste oförändrat jämfört med nuvarande
avrinning från området.
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4.3 Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan på vatten
För att genomförandet av detaljplanen inte ska innebära en negativ påverkan på vatten
föreslås följande åtgärder. De första punkterna, med kursiverad text, är inarbetade i
planbestämmelserna.

· Fördröjningsmagasin ska anläggas motsvarande 200 m3 per hektar hårdgjord yta
inom kvartersmark. Dagvatten från större parkeringsytor ska renas.

Restriktioner på grund vattenskyddsområde:

· I den sekundära skyddszonen krävs tillstånd krävs för upplag av avfall,
förorenade massor samt massor med okänd miljöstatus.

· I den sekundära skyddszonen gäller förbud mot markutfyllnad och återfyllnad
med förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus.

I dagvattenutredningen föreslås följande åtgärder:

· Anlägga öppna diken i så stor utsträckning som möjligt för hantering av dagvatten
innan föreslagen fördröjning.

· Vattenbalans och flöde mot sumpskogen bevaras. Detta görs med fördröjning av
ökade dagvattenflödet i och med exploatering.

· Utlopp för båda förslagen sker mot en översilningsyta innan sumpskogen för att
maximera rening och sedimentering innan dagvattnet når recipient.

· Gröna tak, helst med en maximal taklutning på 15° och substratjord-djup på minst
100–250 mm (Gäller ej om takparkering anläggs)

· För exploateringen kommer det att krävas större markarbeten. Det är viktigt att
dagvattenhanteringen finns på plats innan större markarbeten inleds. Eventuellt
krävs kompletterande åtgärder under byggtiden för att inte påverkan på recipient
och omkringliggande område med avseende på både översvämnings- och
föroreningshantering.

· Det kan vara en fördel att i tidigt stadium göra en geosondering i de områden där
dagvattenfördröjning föreslås för att fastställa befintlig grundvattennivå och djup
på jordskikt.

· Vid nybyggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas till ytor
som är exponerade för regnvatten (tak, fasader etc.). Material som förorenar
dagvatten är t. ex koppardetaljer, bly och omålade zink-ytor (galvat material).
Hänsyn till detta bör tas för både byggnader, parkering och vägområden.

· Det finnas en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som
möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med
byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och sprängning kommer att
tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter från berget. Vidare finns risk
för oljeläckage från de arbetsmaskiner och fordon som används i byggskedet.
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4.4 Kommande sakprövningar
· Vattenverksamhet

Med vattenverksamhet avses åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup
eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i
vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten
eller infiltration för att öka grundvattenmängden är per definition
vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och
miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att
anmäla dem till Länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är uppenbart att
varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan
eller tillstånd. Beroende på vilka åtgärder som vidtas vid anläggandet av
dagvattensystemet kan en anmälan/ansökan om vattenverksamhet behöva
göras.

· Skyddsföreskrifter för vattentäkt

Planområdets läge i den sekundära skyddszonen för Karlstads och Hammarös
dricksvattentäkt innebär att skyddsföreskrifterna för Kattfjordens
vattenskyddsområde måste följas (Länsstyrelsen Värmland 2012-09-25).
Exploatering av området innebär att skog kommer behöva avverkas. Anmälan
krävs för avverkning av skog som inte är gallring eller plockhuggning i de fall då
arealen där avverkning sker överstiger 5000 m2 (0,5 ha). Eftersom del av den
skog som finns inom planområdet kommer att behöva avverkas kommer troligtvis
en anmälan om avverkning av skog behöva göras. När anmälan krävs enligt
föreskrifterna ska den göras till den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Nämnden kan förena sina beslut med krav på försiktighetsmått. Anmälan ska
göras 6 veckor innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas.

5 Trafik

5.1 Trafikutredning
För att analysera hur trafiksituationen i området kommer att påverkas av den ökade
mängden trafik har en trafikanalys gjorts av WSP (2019). Trafikanalysen har gjorts med
hjälp av en simuleringsmodell där effekten av den ökade mängden trafik och effekten av
att göra åtgärder i vägnätet har analyserats. Syftet med trafikutredningen var att utreda
vilken hur vägnätet kommer att påverkas av utbyggnaden av handelsområdet samt att
hitta en utformning som kan öka vägnätets kapacitet för att även med den ökade trafiken
uppnå en god framkomlighet.

Det område som ingår i simuleringsmodellen består av av- och påfartsramperna till och
från E18 (Hultsbergsmotet samt vid IKEA), Bergviksvägen från Ullebergsleden i öster till
Frykmans väg i väster samt Ullebergsleden från Skoghallsvägen i söder till Körkarlsvägen
i norr. Samtliga infarter till Bergviks köpcentrum är också med i modellen, se figur 15.
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Den trafik som ingår i simuleringsmodellen består dels av nulägestrafik, dels olika typer
av tillkommande trafik. Den tillkommande trafiken består av följande delar:

1. Det tillkommande handelsområdet.

2. Ökad genomfartstrafik på Ullebergsleden till följd av ny bro över Klarälven. Denna
ökning görs med 3% i årlig ökning från 2016 till 2040 och antas också ta höjd för
den generella årliga trafikökningen i området som analyseras.

3. Ökad trafik till följd av de planerade bostadsområdena Katrineberg och Zakrisdal
(ej inräknat utbyggnad av bron över Klarälven, då detta ger mer trafik på
Ullebergsleden förbi handelsområdena, vilket anses vara på säkra sidan).

Figur 15. Simuleringsmodellens utbredning. Bild från WSPs trafikutredning 2019.

5.2 Nuläge
En analys har gjorts av dagens utformning för nulägestrafiken (med trafikflöden som är
baserade på trafikmätningar som gjordes 2016). Enligt trafikanalysen flyter trafiken
relativt bra i området, med enbart kortare köer, bland annat in mot den södra
cirkulationsplatsen i Hultsbergsmotet.
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På grund av att E18 är utpekad som riksintresse för kommunikationer (3 kap 8§
miljöbalken) får inte genomförandet av detaljplanen innebära att vägens funktion
försämras.

5.3 Konsekvenser av huvudalternativet

Med den ökade handel som huvudalternativet innebär kommer trafiken till, från och inom
Bergvik att öka. Till det nya handelsområdet kommer det att finnas en in- och utfart,
belägen i norr. Anslutningen till Bergviksvägen görs i form av en ny cirkulationsplats.
Enligt beräkningarna kommer det nya området generera ca 5000 resor per dag. Med
dagens vägutformning kommer det innebära långa köer, som främst beror på flaskhalsar i
den södra cirkulationsplatsen i Hultsbergmotet.

För att begränsa påverkan på trafiken föreslås trafikåtgärder till följd av detaljplanen.
Dessa trafikåtgärder beskrivs i avsnitt 5.4.

5.4 Åtgärder för att motverka negativ påverkan på E18
I trafikutredningen rekommenderas två utformningslösningar. Karlstads kommun väljer att
gå vidare med den utformning som i trafikutredningen kallas UA5. I UA5 ingår även trafik
från de planerade bostadsområdena i Katrineberg och Zakrisdal. För genomförandet av
den aktuella detaljplanen krävs enbart en ny cirkulationsplats på Bergviksvägen samt
trimningsåtgärder i den södra cirkulationsplatsen i Hultsbergsmotet.

UA5 innebär följande:

1. Ny cirkulationsplats på Bergviksvägen för anslutning till den nya handelsplatsen.
Cirkulationen ska ha dubbla genomgående körfält längs Bergviksvägen i båda
riktningar.

2. Högersvängsfält (parallellavfart) på Bergviksvägen in mot fastigheten Riksdalern
(Biltema), istället för dagens kilavfart.

3. Flyttad busshållplats på Bergviksvägen östgående riktning, till strax väster om
anslutningen till fastigheten Riksdalern (Biltema).

4. Ett extra östgående körfält på Bergviksvägen mellan utfarten från fastigheten
Riksdalern (Biltema) och fram till cirkulationsplatsen
Bergviksvägen/Ullebergsleden. Detta körfält innebär att utfarten från Riksdalern
inte behöver ha väjningsplikt, utan går ut i detta nya fält. Detta fält fortsätter som
den fria högersvängen förbi cirkulationsplatsen Bergviksvägen/Ullebergsleden,
som nämns nedan.

5. Fri högersväng från väster mot söder förbi cirkulationsplatsen
Bergviksvägen/Ullebergsleden. Detta för med sig nya gång- och cykeltunnlar
under Bergviksvägen respektive Ullebergsleden närmast väster och söder om
cirkulationen. Fältet från denna fria höger fortsätter som eget (nytt) körfält söderut
längs Ullebergsleden fram till den nya cirkulationsplatsen
Ullebergsleden/Gräsdalsgatan som nämns längre ner.
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6. Möjlighet att svänga vänster från väster mot norr i båda fälten i
cirkulationsplatsen Bergviksvägen/Ullebergsleden. Denna innebär behov av nytt
fysiskt fält i norrgående riktning ut från cirkulationsplatsen. Strax före bron över
E18 går de två norrgående fälten samman till ett (lika villkors-vävning, vägmärke
E15).

7. Extra körfält in mot cirkulationsplatsen Bergviksvägen/Ullebergsleden på
avfartsrampen från E18. Höger fält leder för höger/rakt fram, medan vänster fält
leder för vänstersväng.

8. Extra körfält in mot cirkulationsplatsen Bergviksvägen/Ullebergsleden norrifrån
(efter att den befintliga fria högersvängen har gått av). Höger fält leder rakt fram,
medan vänster fält leder för vänstersväng.

9. Ny cirkulationsplats Ullebergsleden/Gräsdalsgatan, med fem anslutande vägar.
Förutom de befintliga fyra gatorna så även en ny gata åt nordväst, som ersätter
dagens södra anslutning till fastigheten Riksdalern (Biltema). Dubbla körfält längs
Ullebergsleden södergående riktning genom cirkulationen, där dessa går
samman cirka 100 meter längre söderut på ”lika villkor” (vägmärke E15). Två
körfält in i cirkulationsplatsen från söder, ett för vänstersväng och ett för rakt
fram/höger. Dubbla körfält ut från cirkulationsplatsen åt sydväst, där det vänstra
leder in mot den befintliga verksamheten sydväst om cirkulationsplatsen. Dubbla
körfält in mot cirkulationsplatsen på Gräsdalsgatan, ett för högersväng och ett för
rakt fram/vänster. Nya gång- och cykelvägar i anslutning till cirkulationsplatsen,
bland annat en ny gång- och cykeltunnel under Ullebergsleden närmast norr om
cirkulationen.

Figur 16. Föreslagen trafikutformning.
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6 Konsekvenser av alternativa utformningar och nollalternativ

6.1 Naturmiljö

Huvudalternativ

Huvudalternativet omfattar en yta på 105 000 m2 (10,5 ha) varav 47 000 m2 (4,7 ha)
planläggs som naturmark.

Alternativet innebär att nyckelbiotop 2 och del av nyckelbiotop 1 exploateras, totalt ca 31
000 m2 (3,1 ha). En stor del av nyckelbiotop 3 (43 000 m2 (4,3 ha) planläggs som
naturmark. Ingen FSC-certifierad skog påverkas.

Alternativet innebär en lokal negativ påverkan på naturvårdsarterna tallticka och mindre
märgborre inom planlagt handelsområde. Naturvårdsarterna kortskaftad ärgspik,
långfliksmossa och motaggsvamp förekommer inom området som planläggs som
naturmark och kan gynnas i och med att det finns förutsättningar för att naturområdet
utvecklas och få ännu högre naturvärden.

Inga arters bevarandestatus bedöms påverkas negativt om alternativet genomförs.
Spridningskorridoren för barrskogsmesar (entita och talltita) minskar jämfört med nuläget.

De kumulativa effekterna av alternativet tillsammans med genomförandet av
angränsande planer innebär fragmentering av skog och minskad spridningskorridor för
flera arter.

Alternativ A

Alternativ A omfattar en yta på 240 000 m2 (24 ha) varav 10 000 m2 (1 ha) planläggs som
naturmark.

Alternativet innebär exploatering av nyckelbiotop 1, 2 och 3, totalt ca 84 000 m2 (8,4 ha).
En liten del av nyckelbiotop 3 planläggs som naturmark.

Genomförandet av alternativ A innebär att avverkning i nyckelbiotop 3 krävs. För att
kunna göra det behöver den lyftas ur FSC-certifieringen.

Alternativet innebär en lokal negativ påverkan på de naturvårdsarterna tallticka,
motaggsvamp, stubbtrådsmossa och kortskaftad ärgspik som förekommer inom det
planlagda handelsområdet:

Inga arters bevarandestatus bedöms påverkas negativt om alternativet genomförs.
Spridningskorridoren för barrskogsmesar (entita och talltita) minskar jämfört med nuläget.

De kumulativa effekterna av alternativet tillsammans med genomförandet av
angränsande planer innebär fragmentering av skog och barriäreffekter för flera arter.
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Alternativ B

Alternativ B omfattar en yta på 50 000 m2 (5 ha).

Alternativet innebär en exploatering av de östra delarna av nyckelbiotop 1 och
nyckelbiotop 3.

Genomförandet av alternativ B innebär att avverkning i nyckelbiotop 3 krävs. För att
kunna göra det behöver den lyftas ur FSC-certifieringen.

Alternativet innebär en lokal negativ påverkan på naturvårdsarterna långfliksmossa,
vågbandad barkbock, barkvindlav och mindre märgborre inom planlagt handelsområde.

Inga arters bevarandestatus bedöms påverkas negativt om alternativet genomförs.
Spridningskorridoren för barrskogsmesar (entita och talltita) minskar jämfört med nuläget.

De kumulativa effekterna av alternativet tillsammans med genomförandet av
angränsande planer innebär en bredare spridningskorridor i nord-sydlig riktning jämfört
med alternativ A och huvudalternativet.

Nollalternativ

Ingen exploatering

Genom lämplig naturvård kan de nyckelbiotoper som finns inom planområdet bli mer
värdefulla och mer artrika med tiden.

Alternativet innebär även att nyckelbiotop 3 inte avverkas eftersom den ligger i  FSC-
certifierad skog.

De kumulativa effekterna av alternativet tillsammans med genomförandet av
angränsande planer innebär att fler sammanhängande skogsytor blir kvar och kan gynna
spridningen av arter.

6.2 Vatten
Huvudalternativ

Alternativet innebär en ökad mängd dagvatten med ökat föroreningsinnehåll på grund av
hårdgjorda ytor och parkeringsytor. Fördröjning av dagvatten inom planområdet kommer
att krävas. Om alternativet med takparkering genomförs krävs även rening i form av en
damm med oljeavskiljning. Vid anläggande av sedumtak krävs ingen rening. Efter
fördröjning och eventuell rening leds dagvattnet till Vänern-Kattfjorden via en sumpskog.
Med föreslagna fördröjningsåtgärder kommer flödet till Vänern att vara oförändrat.

Med de åtgärder som föreslås bedöms varken ytvattenförekomsten Vänern-Kattfjorden
eller vattenkvaliteten i Kattfjorden, kommunens råvattentäkt, påverkas negativt av
planförslaget.
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Alternativ A

Alternativet innebär en ökad mängd dagvatten med ökat föroreningsinnehåll på grund av
hårdgjorda ytor och parkeringsytor. Fördröjning och rening av dagvatten inom
planområdet kommer att krävas. Två dammar samt ett fördröjningsmagasin behöver
anläggas med en total fördröjningsvolym på 2050 m3. Efter fördröjning och rening genom
sedimentation leds större delen av dagvattnet i Vänern-Kattfjorden via
Grundvikenbäcken. Grundvikenbäcken omfattas av markavvattningsföretag och
konstaterade föroreningar.

Med de åtgärder som föreslås bedöms varken ytvattenförekomsten Vänern-Kattfjorden
eller vattenkvaliteten i Kattfjorden, kommunens råvattentäkt, påverkas negativt av
planförslaget.

Alternativ B

Ingen utredning av dagvatten har gjorts.

Nollalternativ

Ingen förändring jämfört med nuläget.

6.3 Trafik
Huvudalternativ

Trafiken beräknas öka med ca 5000 resor per dag. Trafikåtgärder krävs för att skapa
tillräcklig kapacitet i vägnätet så som ny utformning av cirkulationsplatser och fria
högersvängar. Åtgärder krävs på Bergviksvägen och i Hultsbergsmotet.

Med föreslagna trafikåtgärder bedöms inte genomförandet av detaljplanen innebära att
E18:s funktion försämras.

Alternativ A

Trafiken beräknas öka med ca 8000 resor per dag. Trafikåtgärder krävs för att skapa
tillräcklig kapacitet i vägnätet så som ny utformning av cirkulationsplatser och fria
högersvängar. Åtgärder krävs i Hultsbergmotet, i cirkulationsplatsen vid Bergvik, en ny
cirkulationsplats på Ullebergsleden, en ny cirkulationsplats på Bergviksvägen, en ny gata
söder om handelsområdet.

Med föreslagna trafikåtgärder bedöms inte genomförandet av detaljplanen innebära att
E18:s funktion försämras.

Alternativ B

Ingen utredning av trafiken har gjorts.

Nollalternativ

Trafiken till och från Bergvik förblir troligtvis densamma som nuläget och inga åtgärder i
vägnätet kommer att behövas.
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6.4 Sammanfattning konsekvenser av alternativa utformningar och
nollalternativ
Tabell 4. Bedömningsgrunder för värdering av miljökonsekvenser

Värdering Bedömningsgrund för värdering

Stor negativ konsekvens (---) Värdet försvinner, påverkar många, stor
konflikt med aktuellt miljöintresse.

Måttlig negativ konsekvens (--) Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper
människor drabbas, konflikt med intresse.

Liten negativ konsekvens (-) Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men
behöver ej innebära skada.

Likvärdigt med nollalternativet
0

Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig
grad.

Liten positiv konsekvens (+) Värdet förstärks något.

Måttlig positiv konsekvens (++) Värdet förstärks genom att tidigare skador
åtgärdas. Miljöupprustning.

Stor positiv konsekvens (+++) Nya värden tillförs.
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Tabell 2. Sammanfattande tabell för konsekvenserna på naturmiljö, vatten och trafik för huvudalternativet och
de alternativa utformningarna jämfört med nollalternativet.

Intresse Stor
negativ
konsekvens

Måttlig
negativ
konsekvens

Liten
negativ
konsekvens

Likvärdigt
med
nollalternativ

Liten positiv
konsekvens

Måttlig
positiv
konsekvens

Stor positiv
konsekvens

Naturmiljö

Huvudalternativ

(--)

Alternativ A
(---)

Alternativ B
(--)

Vatten

Huvudalternativ

0

Alternativ A
(-)

Trafik

Huvudalternativ

(-)

Alternativ A
(-)
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7 Avstämning mot miljömål

7.1.1 FN:s globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål utgörs av 17 mål som ska bidra till en ekonomiskt, social och
miljömässig hållbar utveckling.
Tabell 3. Avstämning mot de globala hålbarhetsmålen

Globalt hållbarhetsmål Påverkan från planerad detaljplan

Mål 6  Hållbar Rent vatten och sanitet.

Ett av delmålen är att senast 2020 skydda och
återställa de vattenrelaterade ekosystemen,
däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer
och sjöar.

Den planerade detaljplanen bedöms varken ha en positiv
eller negativ påverkan på hållbarhetsmålet. Dag- och
spillvattenhanteringen kommer att utformas på ett sådant
sätt att Vänern och inte påverkas. Skyddsåtgärder för
vattenskyddsområdet Kattfjorden kommer att följas.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Ett av delmålen är att bygga ut tillförlitlig, hållbar och
motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet,

inklusive regional och gränsöverskridande
infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande, med fokus på ekonomisk
utveckling och människors välbefinnande, med fokus
på ekonomisk överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Detaljplanen bedöms varken ha en positiv eller negativ
påverkan på hållbarhetsmålet. Trafikåtgärder har föreslagits
för att undvika negativ påverkan på vägnätet.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Ett av delmålen är att senast 2030 tillhandahålla
tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.
Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga

ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor,
barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre
personer.

Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan på
hållbarhetsmålet. Detaljplanen har anpassats för att
möjliggöra för ett framtida snabbusstråk, dessutom utökas
mängden cykelparkeringar.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Ett av delmålen är att vidta omedelbara och
betydande åtgärder för att minska förstörelsen av
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk
mångfald och senast 2020 skydda och förebygga
utrotning av hotade arter.

Den planerade detaljplanen bedöms både ha en negativ och
positiv påverkan på miljömålet. Detaljplanens genomförande
innebär att skog med höga naturvärden avverkas vilket
påverkar den biologiska mångfalden negativt samt att
spridningsmöjligheterna för flera arter påverkas.
Genomförandet av detaljplanen innebär också att vissa
naturvärden tas tillvara och utvecklas, i och med att en stor
del av en nyckelbiotop planläggs som naturmark.
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7.1.2 Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på
lång sikt. Det finns även ett 17:e miljömål, Generationsmålet. Det är ett övergripande
inriktningsmål för miljöpolitiken och är inte relevant för avgränsade miljöbedömningar som
denna MKB.

Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors hälsa, värna den
biologiska mångfalden och trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi
till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att de flesta viktiga
åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020.

Som regionala miljömål gäller för Värmlands län de nationella miljökvalitetsmålen med
tillhörande preciseringar och etappmål som regeringen har beslutat om. Miljömålen om
hav och fjäll är inte relevanta för Värmland.
Tabell 4. Avstämning mot de nationella och regionala miljömålen

Nationella/regionala miljömål Påverkan från planerad detaljplan

Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett

ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Den planerade detaljplanen bedöms ha en negativ
påverkan på miljömålet då ett nytt handelsområde
innebär att trafikmängden kommer att öka vilket leder till
ökade utsläpp av koldioxid som är en växthusgas.

Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte

skadas."

Den planerade detaljplanen bedöms ha en negativ
påverkan på miljömålet då ett nytt handelsområde
innebär att trafikmängden kommer att öka vilket leder till
ökade utsläpp av bland annat partiklar och kväveoxider
som påverkar människors hälsa negativt.

God bebyggd miljö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och

Den planerade detaljplanen bedöms både ha en positiv
och en negativ påverkan på miljömålet. Lokaliseringen
innebär ett samlat handelsområde vilket är en god
hushållning med mark. Genomförandet av detaljplanen
innebär också att vissa naturvärden tas tillvara och
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Nationella/regionala miljömål Påverkan från planerad detaljplan

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas."

utvecklas, i och med att en stor del av en nyckelbiotop
planläggs som naturmark. Samtidigt innebär
genomförandet av detaljplanen att skog med utpekade
naturvärden försvinner.

Myllrande våtmarker

“Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.”

Den planerade detaljplanen bedöms varken ha en
positiv eller negativ påverkan på miljömålet.
Förändringar i områdets hydrologi kompenseras genom
att dagvatten leds till sumpskogen sydväst om
planområdet.

Levande skogar

“Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Den planerade detaljplanen bedöms både ha en negativ
och positiv påverkan på miljömålet. Detaljplanens
genomförande innebär att skog avverkas och att
möjligheten till produktion av ny skog försvinner nästan
helt inom planområdet. Samtidigt får en del skog med
utpekade naturvärden ett ökat skydd i och med att det
planläggs som naturmark.

Ett rikt växt och djurliv

“Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.”

Den planerade detaljplanen bedöms ha en negativ
påverkan på miljömålet. Detaljplanens genomförande
innebär att skog med höga naturvärden avverkas vilket
påverkar den biologiska mångfalden negativt. Dessutom
innebär genomförandet av detaljplanen att tätortsnära
skog försvinner samt att spridningsmöjligheterna för flera
arter påverkas

Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer

ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas."

Den planerade detaljplanen bedöms varken ha en
positiv eller negativ påverkan på miljömålet. Dag- och
spillvattenhanteringen kommer att utformas på ett
sådant sätt att Vänern inte påverkas.
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Följande miljömål bedöms inte påverkas av den planerade detaljplanen:

· Giftfri miljö
· Bara naturlig försurning
· Ingen övergödning
· Skyddande ozonskikt
· Säker strålmiljö
· Hav i balans samt levande kust och skärgård
· Ett rikt odlingslandskap
· Storslagen fjällmiljö
· Generationsmålet

7.1.3 Lokala miljömål

”En miljösmart kommun” är ett av fyra målområden i Karlstads kommuns strategiska plan.
Inom målområdet finns fem övergripande mål.
Tabell 5. Avstämning mot de lokala miljömålen

Lokala miljömål Påverkan från planerad detaljplan

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart
kommun. Den planerade detaljplanen bedöms ha en negativ

påverkan på miljömålet då ett utökat externt
handelsområde innebär en ökad trafikmängd. En
stor del av trafiken består av personbilar drivna med
fossila bränslen.

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att
människor och miljö inte skadas.

Den planerade detaljplanen bedöms varken ha en
positiv eller negativ påverkan på miljömålet rörande
vatten. Dag- och spillvattenhanteringen kommer att
utformas på ett sådant sätt att Vänern inte påverkas.

Den planerade detaljplanen bedöms ha en negativ
påverkan på miljömålet rörande luft då ett nytt
handelsområde innebär att trafikmängden kommer
att öka vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser
samt bland annat partiklar och kväveoxider som
påverkar människors hälsa negativt.

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas
negativt av skadliga ämnen.

Den planerade detaljplanen bedöms varken ha en
positiv eller negativ påverkan på miljömålet.

Val och hantering av byggmaterial och kemikalier i
byggskedet kan minska risken för Karlstadsborna
och miljön att påverkas negativt av skadliga ämnen.
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Lokala miljömål Påverkan från planerad detaljplan

Den biologiska mångfalden ska värnas och
naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. Den planerade detaljplanen bedöms både ha en

negativ och positiv påverkan på miljömålet. ¨

Detaljplanens genomförande innebär att skog med
höga naturvärden avverkas vilket påverkar den
biologiska mångfalden negativt. Dessutom innebär
genomförandet av detaljplanen att tätortsnära skog
försvinner och att spridningsvägar för många arter
blir smalare.

Detaljplanens genomförande innebär även att en
stor del av en nyckelbiotop planläggs som
naturmark, vilket innebär ett ökat skydd. Med rätt
skötsel finns det förutsättningar för nyckelbiotopen
att utvecklas och få ännu högre naturvärden.

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål
och hållbar. Den planerade detaljplanen bedöms varken ha en

positiv eller negativ påverkan på miljömålet.

Planen innebär ett utökat handelsområde med
möjlighet till konsumtion. Hur hållbar konsumtionen
är beror på hur varorna produceras och hur avfallet
hanteras och/eller begränsas.
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